
ક્રમ ાઠન ું નામ

1 मम अङ्गानि 4.6.9 ચિત્ર ના આધારે તે ળસ્ત   ન ું નામ કે ક્રક્રયા શુંસ્કૃતમાું ખી કે.

1.6.1 શરલ દ્યો સ ભાષવતો ષેીકા અને ગીતો અને ટ ુંકા ળાક્યો શાુંભલીને શમજી કે.

2.6.1 શરલ દ્યો, સ ભાષવતો, ળગેરે અને ટ ુંકા ળાક્યો શ ધ્ધ ઉચ્િાર શાથે બોી  કે.

3.6.3
શાદા શરલ અને ગેયસ ભાષવતો અને ગીતોન ું યબધ્ધ ઠન કરી કે. અને ગાન 

કરી કે.

1.6.2 સ્ળ ક્રરિયને ગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો શમજી કે.

1.6.3 શાદા ળાક્યો શાુંભલીને શમજી કે.

2.6.2 સ્ળ ક્રરિયને ગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો ના મૌચખક ઉત્તર આી કે.

4.6.2 શરલ ળાક્યોન ું અન ેખન કરી કે.

4.6.4 શરલ ળાક્યોન ું શ્ર તેખન કરી કે.

2.6.1 શરલ દ્યો, સ ભાષવતો, ળગેરે અને ટ ુંકા ળાક્યો શ ધ્ધ ઉચ્િાર શાથે બોી  કે.

2.6.2 સ્ળ ક્રરિયને ગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો ના મૌચખક ઉત્તર આી કે.

4.6.10
ઉદાષરણ અથળા આે ષનદેને  આધારે  શુંસ્કૃત ભાવામાું નળા બ્દો અને ળાક્યો 

ની રિના કરી કે.

1.6.5 પ  ણણ કાકમાું શમય શાુંભલીને શમજી કે.

2.6.5 પ  ણણ કાકમાું શમય શમજીને બોી કે.

4.6.8 શરલ ગ જરાતી બ્દોનો શુંસ્કૃતમાું અન ળાદ કરી કે.

4.6.1  શાદા બ્દો ન ું અન ેખન કરી કે.

4.6.2 શરલ ળાક્યો ન ું અન ેખન કરી કે.

3.6.1 શરલ શાદા ળાક્યો ન ું શ દ્ધ ઉચ્િારણ શાથે ઠન કરી કે.

1.6.1 શરલ દ્યો સ ભાષવતો ષેીકા અને ગીતો અને ટ ુંકા ળાક્યો શાુંભલીને શમજી કે.

2.6.1 શરલ દ્યો, સ ભાષવતો, ળગેરે અને ટ ુંકા ળાક્યો શ ધ્ધ ઉચ્િાર શાથે બોી  કે.

3.6.3
શાદા શરલ અને ગેયસ ભાષવતો અને ગીતોન ું યબધ્ધ ઠન કરી કે. અને ગાન 

કરી કે.

4.6.11 કુંઠસ્થ કરે સ ભાષવત કે દ્ય ના કોઈ ભાગન ું ેખન કરી કાે.

5.6.1
ાઠયપ સ્તકમાું શમાષળષ્ટ ષળવયળસ્ત  ના આધારે ભારતીય શુંસ્કૃષતના શનાતન મ  લ્યો 

અંગે જાગતૃ થે તેમજ તેના ાન માટે તત્રતા કેલળે.
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અધ્યયન ષનષ્ષત્તઓ

1.6.1 શરલ દ્યો સ ભાષવતો ષેીકા અને ગીતો અને ટ ુંકા ળાક્યો શાુંભલીને શમજી કે.

3.6.3
શાદા શરલ અને ગેયસ ભાષવતો અને ગીતોન ું યબધ્ધ ઠન કરી કે. અને ગાન 

કરી કે.

3.6.2
શરલ ળાક્યો, સ  ક્તતઓ, અને સ ભાષવતોમાું આળે ષળશગણ અને અન સ્ળારળાલા દોન ું 

શ ધ્ધ ળાુંિન કરી કે.

4.6.10
ઉદાષરણ અથળા આે ષનદેને  આધારે  શુંસ્કૃત ભાવામાું નળા બ્દો અને ળાક્યો 

ની રિના કરી
2.6.2 સ્ળ ક્રરિયને ગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો ના મૌચખક ઉત્તર આી કે.

4.6.5 શાદા પ્રશ્નોના જળાબ એક બ્દમાું કે નાના ળાક્યો માું ખી કે

4.6.8 શરલ ગ જરાતી બ્દોનો શુંસ્કૃતમાું અન ળાદ કરી કે.

5.6.1
ાઠયપ સ્તકમાું શમાષળષ્ટ ષળવયળસ્ત  ના આધારે ભારતીય શુંસ્કૃષતના શનાતન મ  લ્યો 

અંગે જાગતૃ થે તેમજ તેના ાન માટે તત્રતા કેલળે.

5.6.3 ષળષળધ ઉત્શળોની ઉજળણીમાું ભારતીય ુંરરાઓના ાન માટે પ્રષતબધ્ધ બને.

3.6.2
શરલ ળાક્યો, સ  ક્તતઓ, અને સ ભાષવતોમાું આળે ષળશગણ અને અન સ્ળારળાલા દોન ું 

શ ધ્ધ ળાુંિન કરી કે.

3.6.3
શાદા શરલ અને ગેયસ ભાષવતો અને ગીતોન ું યબધ્ધ ઠન કરી કે. અને ગાન 

કરી કે.

4.6.4 શરલ ળાક્યોન ું શ્ર તેખન કરી કે.

5.6.2
ાઠયપ સ્તકમાું શમાષળષ્ટ સ ભાષવતો તેમજ  શ્ોકો અંગે શભાનતા કેલળે અને 

વ્યળષારમાું ઉયોગ કરે.
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